




























































































 

 

 

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2017. évi 

tevékenységeiről 

A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja, hogy a Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek 

működését erősítse, hatékonyságukat növelje annak érdekében, hogy társadalmi szerepvállalásuk növekedjék. 

Az Alapítvány alaptevékenységeként végzi fejlesztő, tanácsadó munkáját, segíti mindazon non-profit civil 

szervezeteket, melyeknek fontos célja, hogy szakmailag kiváló munkát végezzenek. Az Alapítvány törekszik arra, 

hogy segítse az újonnan alakult non-profit civil szervezeteket a tevékenységük megkezdésében, beindításában, 

hogy mihamarabb képessé váljanak arra, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassák klienseiknek, 

célcsoportjaiknak. Azért tevékenykedünk, hogy Magyarországon a társadalom alapja a bizalom legyen, annak 

szereplői tudatosan, összhangban, partnerségben, egymásért és környezetükért felelősséget vállalva 

cselekedjenek, tetteikben hitelesek, megbízhatóak, átláthatóak legyenek. Célunk, hogy elsősorban a Közép-

dunántúli régióban a különböző szektorban és ágazatokban tevékenykedő, a minőségi, átlátható működés iránt 

elkötelezett, a partnerség iránt nyitott szervezeteket, közösségeket és az önmagukért felelős egyéneket 

fejlesszük ösztönző, párbeszédet elősegítő szolgáltatások nyújtásával, innovatív eszközök biztosításával annak 

érdekében, hogy elősegítsük a sokszínűséget előnyként kezelő társadalom működését. 

A Civil Centrum Alapítvány szakmai munkája 2017-ben 

Folyamatosan biztosítottuk szolgáltatásainkat a civil szervezeteknek, az álláskeresőknek és a 

pályakezdő fiataloknak, valamint a munkáltatóknak. Szervezetfejlesztő munkánk 

középpontjában a fenntarthatóság megteremtése/elősegítése állt. Alapítványunk 

fenntarthatóságát is nagyon fontosnak tartjuk. Ehhez szolgáltatásaink fejlesztése került 

előtérbe, illetve korábbi eredményeinken alapulva el tudtuk indítani a gazdasági szféra 

számára komplex szervezetfejlesztő szolgáltatásainkat. Fontos számunkra a foglalkoztatás 

elősegítése, így évek óta részt veszünk foglalkoztatási projektekben. 2017-ben a rugalmas 

foglalkoztatás elterjesztésével és a munkáltatók felkészítésével jelentős eredményeket értünk 

el ezen a területen.  

Az ágazati, illetve a szektorközi együttműködések során kiemelt szerepet kapott a 

fogyatékosügyi szervezetek hálózatának fejlesztése ( EsélyKör ), valamint a civil - 

önkormányzati együttműködés előkészítése.  

A MagNet Bankkal közösen elindítottuk a civil szervezetek ágazati együttműködésének 

megalapozását, mely nagyon hiányzik működési területünkön. 

2017-ben számos tréning módszertan fejlesztés, szervezetfejlesztés és hálózatépítő 

tevékenység zajlott az alapítvány munkatársainak, szakértőinek és önkénteseinek 

közreműködésével. Szélesedett kapcsolati hálónk, mely által újabb lehetőségek nyíltak 

számunkra stratégiai céljaink megvalósítására. 



 

 

 

Szakmai fejlesztő munkánk kiemelkedő része volt az EsélyKör hálózati stratégiájának 

elkészítése, mely alapja a Hálózat fenntartható működésének. A három éves terv alapján 

indult el Székesfehérvár MJV Önkormányzatával az együttműködés, ami várhatóan 2018-ban 

szerződéses formában teljesedik ki. Számos szervezeti átvilágítást végeztünk el, melynek 

eredményeit figyelembe véve folytatjuk fejlesztő tevékenységeinket. 

EFOP 1.3.5 nyertes pályázatunk témája az önkéntesség. Több ezer emberrel és több tucat 

szervezettel léptünk kapcsolatba az év során. Tréningeket, programokat szerveztünk, jogi 

segítséget nyújtottunk a pályázat keretében civil szervezeteknek.  

Az év végén megkezdtük szakmai csapatunk bővítését, trénereket képeztünk és új módszertan 

bevezetését készítettük elő az új csapattagok és szakértők közreműködésével. 

A civil szervezeteknek nyújtott állandó szolgáltatásaink célja, hogy a civil szervezeti vezetők, 

munkatársak, önkéntesek, napi munkájukhoz rendszeres, használható segítséget kapjanak, 

illetve, hogy közös célok, tevékenységek mentén együttműködésen alapuló projektek 

valósuljanak meg. Célunk továbbá az ágazati, illetve területi szintű kapcsolatépítések 

elősegítése.  Alapítványunk a fenti célok elérése érdekében szervezetre szabott hatékony 

segítséget nyújt, fejlesztő munkát végez, segíti az együttműködések kialakítását. 

A civil szervezetek szolgáltatásainkat többnyire forrásteremtésükhöz és működésük 

megerősítéséhez veszik igénybe. 2017-ben kiemelt szerepet kapott a szervezetek 

szolgáltatásainak fejlesztése, fenntarthatóságuk erősítése. Ehhez szervezetfejlesztő 

partnereinkkel (Civil Kerék) közösen fejlesztett „CIKE” átvilágítási modellt teszteltük a civil 

szervezeteknél. Tapasztalatainkat beépítjük a végleges verzióba. 

Munkaerő-piaci szolgáltatásaink során az álláskeresők segítése azzal is hatékonyabbá vált, 

hogy folyamatosan kerestük a kapcsolatokat a szakmai- és érdekvédelmi szervezetekkel, 

munkaadókkal egyaránt. 

Szervezetfejlesztő munkánk során kiemelt figyelmet fordítottunk azokra a szervezetekre, 

melyek megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak, illetve azokra az 

érdekvédelmi szervezetekre, akikkel a stratégiánkban foglaltak szerint az együttműködésen 

alapuló működést figyelembe véve szeretnének dolgozni. Kapcsolatot építettünk több 

munkaerő-piaci szolgáltató szervezettel, mindhárom (állami, civil, gazdasági) szektorból. 

Tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódtak diverzitás menedzsment és konfliktus 

menedzsment tréningjeink, melyek jelentős hatást tudtak elérni a munkahelyi csapatok 

megerősítésében.  2014-ben kidolgoztunk egy új módszertanú tréninget a TÁMOP 1.4.3. 



 

 

 

innovatív kistérségi foglalkoztatási program keretein belül, amely a diverzitásmenedzsment, 

illetve konfliktusmenedzsment elsajátítására képzi ki a munkáltatókat, gazdasági, nonprofit és 

állami szervezeteket. Ezzel a módszertannal több éve eredményesen dolgozunk már. 

Elmondható, hogy minden alkalommal bekövetkeznek változások a tréningen résztvevő 

szervezetek körében, ami érintheti a stratégiát, a szervezeti struktúrát, a kommunikációs 

rendszereket, a motivációs és értékelő rendszereket is.  

  



 

 

 

Csapatunk 

2014-ben öt fiatal pályakezdőt kezdtünk el foglalkoztatni a TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0141 

keretében, akik közül többségüknek ez volt az első munkahelye. 2017-ban közülük 4 fő 

dolgozott alapítványunknál az év elején, majd tavasszal ketten máshol helyezkedtek el. 

Munkatársainknak kiemelkedő szerepe van a fent leírt programok és szakmai fejlesztések 

megvalósításában. Valamennyien önállóan végezték munkájukat, elsősorban a szakmai 

munka megvalósítása során és egyre jobban bekapcsolódtak az alapítvány működtetésébe is: 

pályázatírás, kommunikáció, adminisztráció, stb. 

Munkatársaink szakmai fejlődése a szervezet iránti elköteleződése töretlen, egymás segítése 

jelen van a mindennapokban. Két munkatársunk egyetemi tanulmányokat folytat, melyhez 

rugalmas munkavégzés megteremtésével járul hozzá az Alapítvány. Egy munkatársunk 

emellett coach tanfolyamon vett részt. Célunk, hogy a CICE munkatársai érdeklődési körük 

szerint fejlődhessenek, mellyel hozzájárulhatnak a CICE céljainak eléréséhez. 

Az önkénteseink száma 2017-ben nem növekedett jelentős mértékben. Az alapítvány 

önkéntesei elsősorban szakértői munkát végeznek, tanácsadást nyújtottak munkaerő-piaci 

szolgáltatásaink keretében, részt vettek a programok szervezésében és lebonyolításában. Új 

elemként jelent meg, hogy önkénteseket tudtunk bevonni tréningjeink, egyéb szolgáltatásaink 

módszertani fejlesztésébe. 

Az Alapítvány kuratóriumában változás történt a nyár folyamán. Dr. Gayorné Molnár Ágnes 

lemondott elnöki megbízatásáról, helyére Farnady Judit ügyvezető lépett. Rancz Lajos 

lemondott tagságáról, helyette Horváth Ágnes lett a kuratórium tagja. Trencsényi Judit 

továbbra is titkár.  

A CICE stratégiája  

CICE stratégia felülvizsgálatát végeztük, június közepén, ahogy azt minden évben megtesszük. 

Két napon keresztül tervezett a csapatunk a kuratórium és a munkatársak közösen. Minden 

fontosabb dolgot átbeszéltünk, módosítottunk, ahol szükséges volt. Természetesen az alábbi 

fő irányvonalaktól nem tértünk el:  

1.      Szektorközi együttműködés, hálózatépítés 

2.      Humánszolgáltatások és a korszerű technológia kapcsolata 

3.      Szolgáltatásfejlesztés, marketingkommunikáció 



 

 

 

4.      Menedzsment fejlesztés - civil szervezetek fenntarthatóságának elősegítése 

5.      Megváltozott munkaképességű emberek, kisgyermekes anyák és 50 év feletti nők, 

valamint a fiatal pályakezdők foglalkoztatásának elősegítése, szolgáltatások fejlesztése, 

szektorközi együttműködéssel. 

6. Munkáltatók fejlesztése a foglalkoztatás elősegítése érdekében, a megváltozott 

munkaerőpiaci helyzetben. 

Szolgáltatások, programok 

Döntöttünk arról, hogy munkaerőpiaci szolgáltatásainkat „HelloWork” összefoglaló néven 

nyújtjuk a továbbiakban. 

Alapítványunk korábban akadálymentes állásközvetítő portálon keresztül kapcsolta össze az 

álláskeresőket és a munkaadókat. ( hellowork.hu ) Döntés született arról, hogy a portált új 

funkciókkal bővítjük, elsősorban az online oktatás elindítása érdekében. A munkavállalókat 

egyéni és csoportos tanácsadásokkal és kompetenciafejlesztéssel (információ nyújtás, 

tanácsadás megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek alkalmazásával) a 

munkaadókat menedzsment tréninggel, vezetőképzéssel és akadálymentesítési tanácsadással 

készítjük fel a közös munkára. 

Egész évben sokan érkeztek a egyéni álláskeresési tanácsadásra, aminek nagyon örülünk. 

Elkezdtünk még nagyobb hangsúlyt fektetni az utánkövetésre, aminek eredményeként 

rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Klienseink nagy arányban helyezkedtek el az elsődleges 

munkerő-piacon. Természetesen itt a megváltozott munkaképességű embereket is beleértve, 

nem csak a női célcsoportot. 

Szolgáltatásfejlesztést végeztünk, melynek célja elsősorban a fiatalok és a nők kompetencia 

fejlesztése, felkészítése a munkavállalásra.  HelloWork Akadémia név alatt 6 modult 

dolgoztunk ki. Szervezeti célunk független bevételeink növelése az Akadémia megvalósítása 

által. 

Zárás 

2017. évi beszámolónk a fontosabb programokat, fejlesztéseket, eredményeket villantja fel és 

nem tér ki minden tevékenységünkre. Részletes információk találhatók közhasznúsági 

jelentésünkben, honlapunkon, Facebook oldalunkon és szívesen állunk rendelkezésére 

minden érdeklődő számára. 

Székesfehérvár, 2018. május 10. 



 

 

 

Összeállította: 

Farnady Judit 

elnök-ügyvezető 

 

 


